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    ननळ्याशार समुद्राने वढेलेल्या गँ्रड तुर्क  नावाच्या 
बेटावर सायमन नावाचा वदृ्ध मािूस राहात होता. 
त्याच्यार्ड ेसँडी नावाच ेछोटेसे गाढव होते 

  सायमन एर्ा टुमदार दगडी झोपडीत राहात होता. झोपडीवर 
लालचटूुर् पत्र्याच ेछत होते. झोपडीच्या शजेारी सायमनने खास 
सँडीसाठी छोटेसे खोपटे बाांधले होते. सँडी त्यात सुखाने राहात 
होता. सायमनसोबत त्याच्या झोपडीत ब्लॅर्ी नावाच ेमाांजर 
राहात होते. अांगिात बुप्पर नावाचा र्ोंबडा आणि र्लर्लाट 
र्रिाऱ्या र्ाही र्ोंबड्या राहात होत्या.    

  सायमनच्या घरापासून एर् वाट खाली 
र्ॉर्बनक गावात जात होती.  



    दररोज सर्ाळी सूयक समुद्रातून वर आल्यावर सायमन सँडीला 
गाडीला जुांपत असे. गाडीत र्ाही ररर्ाम्या बादल्या असत. सायमन 
गाडी एर्ा ववहहरीपाशी नेत असे. नतथे तो एर्-एर् बादली 
ववहहरीतील ताज्या गार पाण्यात बुडवत असे. सगळ्या बादल्या 
पाण्याने र्ाठोर्ाठ भरून होईपयतं सँडी वाट पाहात असे. या 
र्ामाला कर्ती वेळ लागतो हे सँडीला अचरू् माहहत झाले होते. 
योग्यवेळी सँडी नागमोडी वाटेवरून र्ॉर्बनक गावार्ड ेचालू लागत 
अस.े  

   छोट्या गाढवाला आपले र्ाम खपू आवडत असे. एर्ा लाल 
फाटर्ापाशी सायमन गाडी थाांबवत असे. नतथे तो पािी देऊन 
ररर्ामी बादली परत घेत असे. हे होईपयतं सँडी वाट पाहात 
उभा असे. र्ाम झाल्यावर सँडी चालू लागत असे. पुढे ननळ्या 
कर्ां वा वपवळ्या फाटर्ापाशी गाडी थाांबवण्यासाठी सँडीला मुद्दाम 
साांगावे लागत नसे. सँडीला सांपूिक रस्ता पाठ झाला होता.      



    हदवसअखेरीस, सायमन व सँडी घरी परतत तेव्हा ब्लॅर्ी 
माांजर आनांदाने गुरगुरत असे, बुप्पर र्ोंबडा मोठ्याने 
आरवून पांख फडफडवत असे आणि र्ोंबड्या गोल-गोल 
कफरून र्लर्लाट र्रत असत. सायमन बक्षीस म्हिून 
सँडीच्या पुढ्यात ताज्या पाण्याची बादली, थोड ेमऊशार गवत 
आणि लुसलुशीत गाजरे ठेवत असे. लुसलुशीत गाजरे सँडीला 
अत्यांत विय होती.       



     एरे् सर्ाळी सूयक नेहमीसारखा समुद्रातून वर आला. पि 
सँडीला गाडीला जुांपण्यासाठी सायमन झोपडीबाहेर आला नाही. 
मग सँडी त्याच्या खोपटाबाहेर पडला. सायमनच्या झोपडीबाहेर 
येरझाऱ्या घालत तो र्र्क श आवाजात  रेरू् लागला. 

बुप्परने बाांग हदली, र्ोंबड्याांनी र्ल्ला 
रे्ला. पि सायमन कर्ां वा ब्लॅर्ी 
याांतील रु्िीही बाहेर आले नाही.  



     सायमन रु्ठे होता? ही र्ाम र्रायची वेळ होती. सॅंडी 
सायमन आणि गाडीशशवायच ववहहरीपाशी गेला. सायमनला 
पािी भरायला नतथे जेवढा वेळ लागे, तेवढाच वेळ सँडी 
नतथे थाांबला. मग फाटर् उघडून तो नागमोडी वाटेने 
एर्टाच गावार्ड ेननघाला. लाल फाटर्ाजवळ 
पोहोचल्यावर तो थाांबला. नतथे पािी देण्यात व ररर्ामी 
बादली परत घेण्यात सायमनला जेवढा वेळ लागे, तेवढाच 
वेळ सँडी थाांबला. मग तो ननळ्या फाटर्ापाशी गेला व 
नतथे थाांबला आणि नांतर वपवळ्या फाटर्ार्ड ेननघाला.     



     मुले आपापल्या घरासमोर खेळत होती. त्याांनी 
सँडीला एर्ट्यालाच वपवळ्या घरासमोर थाांबताना 
पाहहले. मुलाांनी सँडीला ववचारले, “सँडी, सायमन रु्ठे 
आहे?” सँडीने डोरे् हलवले आणि तो पुढे चालू 
लागला.  

  मुले सँडीच्या मागोमाग चालू लागली. सँडी 
ज्या ज्या फाटर्ापाशी थाांबला नतथे नतथे 
मुलेसुद्धा थाांबली. मुलाांनी इतर मुलाांनाही त्याांच्या 
घराबाहेर बोलावून सँडीच्या मागोमाग चालायला 
साांगगतले. 



    गावाच्या मध्यवती भागात पोहोचल्यावर एर्ा 
बेर्रीवाल्याने सँडी व मुलाांची ही र्वायत 
पाहहली. “सँडी, सायमन रु्ठे आहे?” त्याने 
छोट्याशा गाढवाला ववचारले.  
   सँडीने डोरे् हलवले आणि तो चालू लागला.   



     सँडी एर्ा र्पड्याांच्या दरु्ानाजवळून जाऊ लागला. 
दरु्ानदाराने सँडी आणि मुलाांची र्वायत पाहहली. 
“सँडी, सायमन रु्ठे आहे?” त्याने छोट्याशा गाढवाला 
ववचारले. 
   सँडीने डोरे् हलवले आणि तो चालू लागला.   



     सँडी गावातील शवेटच्या घराच्या फाटर्ापाशी येऊन 
थाांबला. मुलेसुद्धा थाांबली. ते गावातील डॉक्टरच ेघर होते. 
डॉक्टराांनी णखडर्ीतून मुलाांना पाहहले. मग त्याांनी 
फाटर्ापाशी थाांबलेल्या सँडीला पाहहले. डॉक्टराांनी त्वररत 
आपली उपचाराांची बॅग उचलली व ते बाहेर आले.  
   “सँडी, सायमन रु्ठे आहे?” त्याांनी सँडीला ववचारले. 
   सँडीने डोरे् हलवले आणि तो नागमोडी वाटेने 
सायमनच्या दगडी झोपडीर्ड ेचालू लागला.  



     डॉक्टर आणि मुलाांची र्वायत सँडीमागोमाग चालू 
लागली.  
  झोपडीजवळ येताच सायमनला बाहेर बोलावण्यासाठी 
सँडी जोरजोरात रेरू् लागला. डॉक्टराांनी झोपडीचा दरवाजा 
ठोठावला.  
  आतून र्ण्हत आवाज आला, “आत या.” डॉक्टराांनी 
दरवाजा उघडला. आत सायमन शभांतीला टेरू्न जशमनीवर 
बसला होता. त्याने त्याचा एर् पाय उशाांच्या थरावर ठेवला 
होता.  



   “र्ाय झालां सायमन?” डॉक्टराांनी ववचारले.  

  “रात्री पािी वपण्यासाठी उठलो. चरूु्न ब्लॅर्ीवर पाय पडला 
आणि घसरून पडलो. पायाला दखुापत झालीय. ब्लॅर्ीलाही 
लागलांय.” सायमन बोलला.   

  डॉक्टराांनी आपली बॅग उघडली आणि त्यातून एर् लाांब आणि 
एर् छोटी मलमपट्टी र्ाढली.  
  डॉक्टराांनी लाांब मलमपट्टी सायमनच्या पायावर बाांधली. मग 
त्याांनी छोटी मलमपट्टी ब्लॅर्ीच्या पांजाभोवती गुांडाळली.  
  “आता पाय ठीर् होईपयतं र्ामावर जाऊ नर्ा,” डॉक्टराांनी 
सल्ला हदला.  
  “पि मग गावातल्या लोर्ाांना पािी र्ोि देईल?” सायमनने 
ववचारले.  



    “गावातल्या लोर्ाांना पािी सँडी पोहोचवेल,” णखडर्ीतून आत 
डोर्ाविारी मुले एर्सुरात गात म्हिू लागली.  

  “पि सँडीला गाडीला र्ोि जुांपिार? ववहहरीतून पािी र्ाढून 
बादल्याांमध्ये र्ोि भरिार?” सायमनने ववचारले.  

     “आम्ही सँडीला गाडीला जुांपू. आम्ही ववहहरीतून पािी र्ाढून 
बादल्याांमध्ये भरू,” णखडर्ीतली मुले गात म्हिू लागली.  

  “पि सँडीला ताजे पािी, मऊशार गवत आणि लुसलुशीत 
गाजरे र्ोि खायला देिार?” सायमनने ववचारले.  

  “आम्ही सँडीला ताजे पािी, मऊशार गवत आणि लुसलुशीत 
गाजरे खायला देऊ,” णखडर्ीतील मुले गात म्हिू लागली.  

    “सँडी घराघरात पािी पोहोचवू शर्तो,” डॉक्टर म्हिाले.  

  “सँडीला गावाचा सांपूिक रस्ता पाठ आहे,” णखडर्ीतील मुले 
गात म्हिू लागली.  



    पुढे आठवडाभर रोज सर्ाळी सूयक समुद्रातून वर आल्यावर 
मुले सायमनच्या घरी येऊ लागली. ते सँडीला गाडीला जुांपून 
ववहहरीवर घेऊन जाऊ लागले. ते बादल्याांमध्ये पािी 
र्ाठोर्ाठ भरू लागले. मग सँडीसोबत सगळे गावात जाऊ 
लागले. सँडी लाल, ननळ्या, वपवळ्या फाटर्ापाशी थाांबू 
लागला. र्ॉर्बनकच ेलोर् सँडी आणि मुलाांची वाट पाहात थाांबू 
लागले. मुले ित्येर् घरात पािी देऊन ररर्ाम्या बादल्या 
सँडीच्या गाडीत ठेवू लागले. सगळेजि सायमनचा पाय बरा 
होण्याची वाट बघू लागले. 



    आणि एरे् हदवशी सायमन मुलाांना म्हिाला, “माझा पाय 
आता बरा झालाय.” सायमन पुन्हा र्ाम सुरू र्रण्यास 
उत्सुर् होता. यापुढे त्याला मुलाांची मदत लागिार नव्हती. 
सायमनचा पाय बरा झाला म्हिून मुले आनांदात होती. पि 
त्याांच ेचहेरे उदास हदसत होते. सँडीसुद्धा डोरे् खाली झुर्वून 
उभा होता.    

  सायमन हसून म्हिाला, “ ठीर् आहे, आजचा हदवस 
तुम्ही सँडीसोबत येऊ शर्ता. 
  मुलाांनी एर्च गलर्ा रे्ला. पि पुढच्या हदवशी ते पुन्हा 
उदास झाले. मग सायमनने त्या हदवशीसुद्धा त्याांना येऊ 
हदले. त्याच्या पुढच्या हदवशीसुद्धा मुले सोबत आली.  
त्याच्या पुढच्या हदवशीसुद्धा! आणि मग ित्येर् हदवशी मुले 
सायमन आणि सँडीसोबत येऊ लागले.  



     तर तुम्ही र्धी रॅ्रेबबयनच्या या ववशषे बेटावर 
आलात तर एर् वदृ्ध मनुष्य, त्याच ेछोटे गाढव आणि 
पाण्याने र्ाठोर्ाठ भरलेल्या बादल्याांच्या गाडीचा शोध 
जरूर घ्या.  

  त्याांच्या मागोमाग गािारी व 
नाचिारी मुलेही तुम्हाला हदसतील.  



लेखर्ाच ेमनोगत 

   सँडी आणि सायमन! ही गोष्ट एर्ा सत्य घटनेवर आधाररत आहे. गाढव आणि त्याचा 
मालर् गँ्रड तुर्क  बेटावरील र्ॉर्बनक गावातील लोर्ाांना दररोज पािी पुरवत असत. 
गाढवाला गावचा सांपूिक रस्ता पाठ होता. एरे् हदवशी त्याचा मालर् दखुापत झाल्यामळेु 
चालू शर्त नव्हता. तेव्हा गाढव आपल्या गाडीशशवाय एर्टेच गावातील ित्येर् घराच्या 
फाटर्ापाशी गेले आणि थोडा वेळ थाांबले. र्ारि दररोज ते हेच र्ाम र्रत असे. 
  गँ्रड तुर्क  हे एर् वाळवांटासारख ेबेट आहे. नतथे खूप र्मी पाऊस पडतो. लोर्ाांना नेहमी 
पाण्याची चिचि भासते. त्यामुळे त्याांना पावसाचे पािी मोठमोठ्या भाांड्याांमध्ये व 
वपांपाांमध्ये भरावे लागे. अन्यथा पािी छतावरून वाहून जाई. नतथे पािी सोन्यापेक्षा 
मौल्यवान होते. गँ्रड तरु्क चे लोर् भाग्यवान होत.े त्याांच्यार्ड ेनैसगगकर् ताज्या पाण्याच्या 
दोन ववहहरी होत्या. पि त्या गावापासून दरू होत्या. गावात ट्रर्, र्ार अशी वाहन ेनव्हती. 
ववहहरीतून पािी र्ाढून त ेपाठीवर लादनू घरी न्यायला खूप र्ष्ट पडत. पाण्याने भरलेली 
भाांडी खूप वजनदार असत. त्यामुळे गाढव खेचत असलेल्या गाडीवरून पािी गावात घेऊन 
जािे सोयीस्र्र पडत असे.  

  या रॅ्रेबबयन बेटावर गाढव रु्ठून आले? र्ाही मजूर समुद्रातून मीठ र्ाढण्याच्या 
र्ामासाठी गँ्रड तुर्क ला आले होत.े त्याांनी जहाजातून गाढवही नतथे आिले. हे मजूर बम्युकडा 
बेटावरून आले होते. ते र्ालव्याांद्वारे समुद्राचे पािी बटेाच्या मध्यभागी आित. नतथे पािी 
उन्हात सुरू्न मीठ बनत असे. मीठ बनल्यावर ते गाढवाच्या पाठीवर लादनू बांदरावर 
आिले जाई. नतथे मीठ साठवले जाई. शेवटी हे मीठ अमेररर्ा व युरोपला जािाऱ्या 
जहाजाांवर चढवले जाई. 300 वषानंांतर या बेटाांवरील मीठाचा व्यापार र्मी झाला. मीठ 
शमळवण्याच्या आधुननर् तांत्राांनी समुद्रातून मीठ र्ाढण्याचे जुन ेतांत्र बाद र्रून टार्ले.  .  

गँ्रड तुर्क  बेट रु्ठे आहे?  



गाढवाबद्दल र्ाही मजेदार गोष्टी 
सुरुवातीला गाढव आकिरे्त राहात असत.  

त ेपटे्ट नसलेल्या झबे्र्यासारखे हदसत.  

तुम्ही र्दागचत एर् पट्टा असलेले गाढव पाहहले असेल.  

गाढवाांच ेर्ान लाांब असतात. त्यामुळे त ेदरूच ेआवाज ऐरू् शर्तात.  

त्याांच ेखूर असलेले पाय मजबूत असतात. चढण्यासाठी त्याांचा उपयोग होतो.  
अगदी सुरुवातीला वस्तू तसेच लोर् याांच्या वाहतुर्ीसाठी गाढवाची गाडी वापरत.   

 
लोर् गाढवाला पसांत र्रतात.  

त ेपाळीव असतात आणि आपल्या मालर्ािती िामाणिर् व एर्ननष्ठ असतात. 
गाढव खूप हुशार असत.े  

थोडा धीर धरलात, दयाळू बनलात तर गाढवाला िशशक्षक्षत र्रिे सोपे जात.े  

गाढव हट्टी नसत.े  

पि त ेएर्सारखेच र्ाम र्रिे पसांत र्रत.े  

 
गाढव गवत आणि पाने असलेली हहरवी रोपटी खातात.  

त्याांना फुले खायलाही आवडत.े त्यामुळे घराच ेफाटर् बांद ठेवले पाहहजे. 
गाढवाची आई आपल्या मुलाांना र्ाय खायच,े र्ाय नाही हे शशर्वत.े   

गाढवाच्या वपल्लाला फोल म्हितात.  

नर गाढवाला जॅर् म्हितात तर गाढवविीला जेनी म्हितात.  

गाढवाचा आवाज खूप मोठा असतो. तो दरूपयतं ऐरू् जातो.  

समाप्त 


